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TÜRKİYE'DE KROM MADENCİLİĞİ 

Kıraç Ali B E K İ Ş O Ğ L U 

Ö z e t : A b s t r a c t : 

Bu derlemede, Türkiye Krom Madenciliğinin tarihçesi, bu

günkü hali ve gelecekteki gelişme imkânları inceleimiştir. Bu 

etüdden elde edilen neticelere göre önümüzdeki senelerde neler 

yapılması gerektiği hususu da objektif kıstaslara dayanılarak 

bel i r t i lmiş ve bu konuda memlekete sağlanacak faidelerin tes-

bitine çalışılmıştır. 

I — GİRİŞ: 

Krom cevherlerine Türkiye'mizin hemen 
her tarafında rastlamak mümkündür. Bu se
beble 1848 yılından bu yana bir asırdan fazla 
bir zaman istihsal ve ihraç edilen maddele
rimiz arasında KROM cevheri önemli bir yer 
işgal etmiştir. Zaman zaman duraklamalar 
olmuşsa da KROM culuk hiç bir zaman yok 
olmamıştır. Bu gün Türkiye'nin hemen her 
yerinde köylü ve çobanlarımız bu madeni 
tanıyacak kadar bilgiye sahiptir. Bu asırlık 
alışkanlık adeta babadan oğula intikal eden 
bir an'aııe haline gelmiştir denilebilir. 

KROM madenciliğimiz, bir asırlık mazi
sine rağmen başka rakip memleketlerdeki ge
lişmeye ayak uyduramamıştır. Bunun en ba
riz sebeblerinden bazılarını aşağıda topluca 
belirtiyoruz. 

• Bilindiği gibi, Osmanlı İmparatorluğu
nun son devirlerinde millet fakrü zaruret 
içinde bulunuyordu. Madenlerimizin en ve
rimlileri birkaç ecnebi sermayedara tanınmış 
imtiyazlarla sömürülmekte idi. Daha sonra 
Birinci Dünya Harbi, İstiklâl Savaşı, İkinci 
Dünya Harbi gibi badireler memleketin ger 
üşmesine engel olmuş sermaye canlanama-
mıştır. Kısmen birikebilen sermaye daha teh
likesiz sektörlere akmış ve madencilik, dola-
yısiyle KROM'culuk daima kendi yağı ile kav
rulmaya mahkûm olmuştur. 

• Teknik bilgi meselesi memleketimizin 
baş problemi olarak KROM madenciliğimiz
de de kendini hissettirmiştir. 1900 dan 1925 
yılına kadar Türkiye'de yerli bir maden mü
hendisi varmı idi bilemiyoruz. 1900 dan 1925 
yılma kadar azami beş mühendis yetişmiştir. 
Bu rakam 1945 de 150'ye, 1960'da 700'e ulaşa-
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bilmiştir. Bu son rakama metalürji, jeoloji ve 
seramik mühendisleri de dahildir. 

Bugünkü şartlarla Türkiye'nin 780.000 ki
lometre karelik arazisi üzerinde bu 700 kişir 
den ancak 400'ü aktif vazife alarak maden
cilikle ilgili işler yapabilmektedir. Bu durum
da her 2000 km2 ye bir mühendis isabet eder. 
Bu rakam Amerika'da 200 Rusya'da 30 km2 

'den ibarettir. Bu sebeble çobanlara bir hay
li iş düşmektedir. Gene bu sebeble ecnebi 
mütehassıslar vaktile gelip en verimli maden 
yataklarımızı istismar eden sermayedarlara 
hizmet etmişlerdir. 

Doğrudan doğruya maden istihsalinde 
çalışan mühendislerin adedi ile yekûn ma
den istihsali tonajı mukayese edildiğinde va
sati olarak 50.000 ton cevhere bir mühendis 
isabet ederi Bu da istihsalin neden daha zi
yade çavuşların elinde kaldığım ispat eder. 
Aynı şekilde, halen maden istihsal endüstri
mizde çalışan 60.000 işçinin içinde aktif ola
rak çalışabilen takriben 300 mühendisten 
herbirine 200 işçi isabet eder. Demek ki 50 
işçi 100 işçi çalıştıran madenlere müdendis 
isabet etmemektedir. 

Buraya kadar verilen kısa izahattan bil
ginin KROM madenciliğimizden ne kadar 
uzakta kaldığı anlaşılabilir. 

® 1322 senesinden evvel madencilik fer
manlarla idare edilirken mezkûr tarihte Fran-
sızcadan tercüme edilen bir nizamname mer'-
iyete girmiş, bu nizamname 1942 de kısmen 
ve 1954 de tamamen kaldırılmıştır. Ancak ya
pılan yeni kanunlar bu boşluğu doldurama
mış, madenciliğin gelişeceği > iklimi yarata
mamıştır. Bu suretle madenciliği teşvik ve 
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himaye eden kanunlardan mahrum olan 
memleketimizde gelişme o nispette ağır ol
muştur. 

İktisadî meselelere gelince: 

• Yukarda sayılan sermaye, bilgi, mevzu
at kısırlığı içinde madenciliğin ve dolaysıyla 
KROM madenciliğinin maliyet unsuru yük
sek olmuştur. Randımanlar düşük, malzeme 
sarfiyatı ve cevher zayiatı fazla olmuştur. Re
zervler tesbit edilmemiş, rantabalitesi en 
yüksek olan kısımlar adeta gaspedilmiştir. 
Nakliye problemi halledilemediğinden uzak 
.bölgelerdeki madenlere kimse bakmamıştır. 

Müşteriler ve alıcı pazarlar, Türk KROM'-
larmm üstün kalitesine rağmen, istihsal, na
kil ve yükleme sistemlerindeki istikrarsızlık
lar dolaysıyla kendilerini emniyette hissetmi-
yerek başka yerlerde KROM aramışlar ve bu
nu Rodezya'da, Filipinler'de Küba'da ve daha 
birçok yerlerde bulmuşlardır. Bu suretle pa

zarlarda karşımıza çıkan bu rakipler, zaman
la bizi geride bırakmışlardır. Madencilerimiz 
bu rekabeti bertaraf edecek durumda değil
lerdir. Bunu onlara öğretmek ve onları tek
nik, hukukî ve iktisadî bakımdan destekle
mek bu sektörün müstakbel gelişmesi için 
lüzumludur. 

TARİHÇE: 

Krom cevheri Türkiye'de ilk defa 1848 
yılında Bursa'nın Harmancık kazası civarın
da bir İngiliz tarafından keşfedilmiştir. Bu 
suretle ilk KROM madenciliği Bursa mıntı
kasında başlamıştır. 1900 yıllarında Fethiye 
bölgesinde, 1912 de Guleman'da, bulunan 
KROM yataklarını Eskişehir, Hatay, Toroslar, 
Kayseri Erzincan ve nihayet 1959 da Malatya 
mıntıkaları takip etmiştir. Halen Türkiye'de 
bilgili insanların uğramadığı bir çok bölge
ler olup buralarda da KROM yatakları bulu
nabileceğine inanmak lâzımdır. 

TÜRKİYE KROM BÖLGELERİ 

İlk günlerden bugüne kadar Türkiye'de 
10 milyon tondan fazla krom cevheri istihsâl 
ve ihraç edilmiştir. Bunun takriben % 70'ini 
özel teşebbüs, % 30'unu Devlet teşebbüsleri 
temin etmiştir. Bu miktar cevherden memle
kete 250 milyon dolar civarında döviz girmiş
tir. 

İhracatın % 95'i metalurjik evsafta yük
sek kaliteli kromdan olmuştur. 1900 yılma 

kadar Türkiye, dünya piyasasında baş müs
tahsil mevkiini işgal etmiştir. Bundan sonra 
liderliği kaybetmiştir. 1938 yılında dünya is
tihsâlinin % 20 sini vererek tekrar liderliğe 
yükselmiştir. Bundan sonra ancak 1957 yılın
da 900.000 tona yakın bir istihsâl ile tekrar 
birinci olmuş ise de bugün ümidini kaybede
cek kadar bu durumdan uzaklaşmış bulun-, 
maktadır. 
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Cetvel: I — Türkiye'de KROM cevheri istihsali ( 1 , 2, 3,) 

191» — 

Yıllar 

1919 
1920 
1921 
1922 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

1928 

M. Ton 

3.500' 
25.000 
10.000 

2.540 

— 
3.400 
7.506 
6.670 

18.318 
11.849 

192» -

Yıllar 

1929 
. 1930 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

. 1936 
1937 
1938 

- 1938 

M. Ton 

16.178 
28.195 
25.388 
55.216 
75.379 

199.844 
150.472 
160.399 
192.508 
300.405 

1939 -

Yıllar 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

- 1946 
1947 
1948 

- 1948 

M. Ton 

191.644 
182.327 
150.129 
144.704 
165.633 
139.397 
116.716 
103.167 
102.875 
285.353 

' " 

1949 -

Yıllar ' 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

- 1940 

M. Ton 

450.000 
423.000 
614.000 
803.000 
903.000 
551.000 
649.000 
820.000 
900.000 
800.000 
600.000 
460.000 

Cetvel: II — KROM istihsal ve ihracatı 
( 2 , 3 , 4 , 7 , 1 2 ) 

Yıllar Yekûn İstihsal H. Sek. İhracatı D. Sek. İhracatı 

COĞRAFİ DAĞILIŞ: 

Türkiye'de kromit ihtiva eden serpantin
ler, peridotitler ve diğer ültrabazik sahrelere 
Anadolunun hemen her yerinde rastlanır-. 
Ancak krom cevheri istihsâl etmek üzere 
açılmış olan maden ocaklarının bulunduğu 
bölgeler itibariyle 7 ana bölge kabuletmek 
isabetli olmaktadır. Bu bölgeler hudutlandı-
nlırken yollar ve liman mesafeleri de nazari 
itibare alınmıştır. Bu bölgeler sırasıyla şun
lardır: 

1 — Fethiye, Muğla, Denizli, Burdur ka
sabalarını içine alan bölge. Burada, doğrudan 
doğruya kamyonla nakledilerek Fethiye, Mar
maris, Gökova, Antalya Finike limanlarına 



308 Kıraç Ali BEKİŞOĞLU 

cevher veren (A) bölgesi ve bir de İzmir li
manına trenle cevher veren (B) bölgesi var
dır. 

2 — Bursa, Eskişehir bölgesi. Burası da 
Mudanya, Bandırma limanlarına cevher ve-
ren(B) bölgesi ile İzmit, Derince limanlarına 
cevher veren (A) bölgelerinden meydana gel
mektedir. 

3 — Sivas, Erzincan bölgesi. Bu bölge de 

Samsun ve Trabzon limanlarına cevher veren 
(A) bölgesi ile İskenderun'a cevher veren (B) 
bölgesinden ibarettir. 

4 — İçel, Kayseri bölgesi. Bu bölge İçel'
den başlıyarak Toroslar, Niğde Kayseri mın
tıkasını içine-alır. Cevherler .Mersin limanına 
indirilir. 

5 —r Hatay - Gaziantep bölgesi. Burası 

Fevzipaşa'dan Adıyaman'a kadar uzanan ve 
Maraş tezahürlerini içine alan bölge olup 
cevherleri İskenderun limanına iner. 

6 — Gulerhan bölgesi. Bu bölge 'Şark 
kromlarını içine alan ve Elâzığ, Bingöl ara
sında uzanan bölgedir. Cevherleri İskende
run limanına iner. 

7 — Diğer bölgeler - Yukarda sayılan böl
geler dışmda kalan tezahürleri içine alan ve 
bir bölgeden ziyade grubu ifade eden bu böl
gelerde ; 

a — İnebolu, Sinop limanlarına cevher 
veren Kastamonu bölgesi ile 

b — Muş, Siirt, Hakkâri ve.Kars illeri 
dahilinde ve İç anadolu'da rastlanan münfe
rit yataklar mevcuttur. (Ekli Türkiye hari
tasında bu bölgeler gösterilmiştir.) 

Cetvel: I I I — Limanlara Kamyon ve Demiryolu Ortalama Mesafesi. 

Bölge 
İhraç 

limanı 
Demiryolu 
istasyonu 

Ortalama 
Kamyon yolu 

km. 

Ortalama 

Tren yolu 
km. 

İhracaat 

% 

Saatte yükleme 
kapasitesi 

ton 

Fethiye 
Marmaris 
Gökova 
Antalya 
Finike 

30 

1 — B 

I I — A 

II — B 

I I I — A 

I I I — B 

IV 

V 

VI 

VI I 

İzmir 

İz. Derince 

Mud. Ban. 

Samsun 
Trabzon 
İskenderun 

Mersin 

iskenderun 

iskenderun 

İnebolu 
Sinop 

Denizli 
Burdur 

Eskişehir 
Kütahya 
Gökçedağ 

Sivas 
Erzincan 

Kayseri 
Pozantı 

F. Paşa 

Maden 

-

70 

30 
30 

60 
60 

80 

•50 

50 

100 

300 

300 
250 

300 
500 

400 

150 

500 

-

» 
4 

10 
9 

1 

9 

9 

33 

-

50 

20 
20 

50—400 

25 

50—400 

50—400 

-

Cetvel: III de bölgelerin limanlarını, kapasitesini görüyoruz. Ayrıca her bölgenin 
demiryolu istasyonlarını, ortalama kamyon yekûn ihracaat tonajının % kaçını temin et-
taşıma mesafelerini, ortalama tren yolu me- tiğini de ayni tabloda görmekteyiz. (2, 4, 11, 
safelerini ve limanlardaki saatte yükleme 12) 
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Cetvel 

Bölge 

1 — A 
1 — B 

I I — A 
II — B 

I I I — A 

I I I — B 

IV 
V 

VI 

VI I 

I V -

1952 

28 

5 
12 
16 

1 

3 
8 

26 

1 

- Bölgelerin 

1953 

23 

6 
13 
14 

1 

8 
7 

28 

— 

1954 

34 

3 

15 
9 

— 

6 

9 
24 

— 

Yıllara 

1955 

23 

3 
10 

8 

2 

8 

7 
39 

— 

Göre İhracat Yüzdesi ( 2 ) 

1956 

26 

5 

9 

7 
2 

12 

9 

30 

— 

1957 

25 

3 
10 

6 

1 

12 

11 

32 
— 

1958 1959 

23 23 

2 2 
7 9 

5 2 
2 1 

10 8 

13 5 
37 . 49 

1 — 

Ortalama 

25.6 
3.7 

10.6 
8,5 
1.2 

8,5 

8.6 

33.3 

— 

Toplam 

Cetvel: IV de ise 
bu % leri 1952 den 
itibaren mukayeseli 
olarak görmekteyiz. 
Buradaki ortalama
lara göre Krom ih-
racaatımızın %40 ı 
İskenderun'dan, %30 
u Fethiye ve İzmir-
den, %20 si İzmit ve 
Bandırma'dan ve % 
10 u da Mersinden 
yapılmaktadır. Buna 
mukabil kamyonla 
nakil ve demiryolu 
ile nakil mesafeleri 
de incelenirse ihra-
caatımızm %80 ine 
yakm bir kısmının 
50 km ile 100 km arasında değişen kara yolu 
ile nakli icabettiği görülür. Keza %66 sının 
300-500 km. demiryolu ile nakledilmekte ol
duğu müşahade edilir. 

Coğrafi dağılış çerçevesi içinde arazi arı
zaları, kara yolları ve iklim şartlarından da 
bir nebze bahsetmek faideli olur. 

KROM madenciliğimiz umumiyetle sarp 
dağlık arazilerde yapılmaktadır. Rakımlar 
yüksektir. Bu durumda ocakların ana nakli
ye yollarına irtibatını sağlayacak iltisak yol
larının yapılması güç ve pahalı olmaktadır. 
Ayrıca bu iptidaî yollardan nakliye yapmak 
da pahalı olmaktadır. 

Kış aylarında sert iklim şartları dolaysıy-
le çalışmalar inkitaa uğramaktadır. Bu tip 
çalışmalar da maliyeti artırıcı faktörler ara
sında yer almaktadır. 

JEOLOJİK DURUM ve DAĞILIŞ: 

Türkiye KROM yatakları da dünyanın 
her yerinde olduğu gibi peridotit, piroksinit, 
dunit ve serpantinler gibi ultrabazik sahre-
lerle müterafik olarak ve diabaz, norit, 
harzburjit gibi ağır ültrabazikler civarında 
zuhur etmişlerdir. 

Türkiye serpantinlerinin yaşı, Kovenko 
ve Vijkerslooth tarafından alpidik olarak ifa
de edilmiş ise de H. Borcherd'in yaptığı en 
son ilmî tayinler sayesinde bunların Paleozo- • 
ik yaşta olduğu anlaşılmıştır (9). Hal böyle 
olunca KROM ihtiva eden bu ultrabaziklerin 
sonradan daha genç sedimanlarla yer yer ör
tülmüş olduğunu kabul etmek gerekir. Bu da 
halen gizli bulunan birçok yatakların mev
cudiyetini ifade edebilir. 

Bununla beraber, ultrabaziklerin devamlı 
tektonik hareketlere maruz kaldığı, daha genç 
entrusif masiflerle yer yer yırtılıp parçalan-

ıoo 100 ıoo 100 ıoo ıoo ıoo 
dığı, lavlarla örtüldüğü vakidir. Esasen Fet
hiye'den İran'a kadar 2.000 km uzanan ve 
adeta Anadolu yarımadasını alttan kaplayan 
bu muazzam kitlenin gerek mağmatik safha
da ve gerekse daha sonraki Pnömatolitik ve 
hidrotermal safhalarda sayısız değişikliklere 
uğrayacağı tabiidir. 

Mineralojik bakımdan Türkiye kromitle-
ri oldukça temiz ve saftır. Ana mineral kro-
mittir. Bunun dışında KROM granat (Uvaro-
vit) ve kemmererit, kromlu amfibol (Gulema-
nit) gibi tâli KROM mineralleri ile glokofan, 
klorit, olivin, piroksen, magnetit, smaragdit, 
serpantin, talk ve limonit gibi gang mineral
lerine de rastlanmaktadır. 

Cevher yataklarının ekserisi orjinal mağ
matik safhada teşekkül etmişlerdir. Mağma
tik differansiasyon ve segregasyon sonunda 
kromit ayrılmıştır. Daha çok piroksinitler ci
varında enjeksiyon tipi dayklara, damarlara 
rastlanır. Memleketimizde emprenye (diss-
mine), nodüllü (kaplan gözü) lantiküller 
(adese biçimli) şerit biçimli, damar biçimli 
yatakların hepsine misâl teşkil edecek KROM 
teşekküllerine rastlanmaktadır. Ayrıca Meta-
lurjik, refrakter ve kimyevi evsafta cevher 
tipleri de bol bol mevcuttur. 

Guleman'm Gölalan mevkiinde rezervi 
bir milyon tonu aşan tek bir adeseye rastlan
mıştır. Sori dağında, Kayseride, Kızıldağ'da 
kilometrelerce uzanan filon tipi yataklara 
rastlanır. 

REZERVLER (13): 

Rezerv konusunda üzülerek belirtilmesi 
icabeden bir husus vardır. 100 yıldan fazla 
zamandan beri KROM yataklarımızın etüdü 
daima geri plânda kalmıştır. Bu sebepten 
bugün dahi rezervlerimizi ve rezerv imkânla-

100 100 
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Cetvel: V —• Rezerv Tahminleri (1.000 Ton) 

nmızı bilmemekteyiz. En çok BÖLGE 
etüd edilmiş olan Guleman 
madeninde dahi rezerv he
saplarını yapmaya yarayacak 
çalışmalar yapılmamıştır. Bu
nunla beraber H. Borcherd, 
rezervlerimizin 100 milyon to
nun üstünde olduğunu tah
min etmiştir (9). Biz bu etü
dümüzde bölgelere göre dü
şük ve yüksek kaliteli cevher
lerimizin görünür, muhtemel 
ve mümkün olanlarını bu
gün m e ve ut bilgilerin 
ışığı altında tahmin etmeğe çalıştık. Tahmin
lerimiz yukardaki tabloda görülmektedir. 
Buna göre yekûn rezerv 60 milyon tonun üs
tündedir. Bu miktarın 6 milyon tonu görü
nür, 21 milyon yonu muhtemel ve 33 milyon 
tonu mümkün sınıfına girer. Diğer taraftan 
yüksek dereceli cevherler yekûnu 25 milyon 
düşük dereceli cevherler yekûnu 35 milyon 
tondur. Bu rezervlerin % 25 i devlete ait sa
halar da, % 75 i ise özel teşebbüse ait saha
larda bulunmaktadır. 

Bununla beraber memleket sathına şamil 
ilmî bir prospeksiyon ve eksplorasyon çalış
ması yapılırsa yeni yeni KROM sahalarının 
bulunacağına ve rezervlerin daha da artaca
ğına inanmak hatalı olmasa gerektir. 

. EXPLORATION ve ARAMALAR: 

Bugüne kadar özel teşebbüs tarafından 
yapılmış prospeksiyonlar en iptidaî şekilde 
olmuştur. Genel olarak bir köylünün ihbarı 
üzerine mahalline gönderilen bilgili veya az 
bilgili bir kimsenin orada yapacağı gezi so
nunda vereceği malûmat ile yetinilmiştir. 
Halbuki bilinen rezervlerin % 75 ine sahib 
bulunan, bir zümrenin daha ilmî aramalar 
yapması gerekirdi. M.. T. A. Enstitüsünün 
yaptığı prospeksiyon çalışmaları maksada 
kâfi gelmemiştir. 

Bugün M. T. A. ca yapılacak iş şöyle özet
lenebilir: 

a. Bütün Türkiye'nin detaylı bir ültraba-
zik haritası hazırlanmalıdır. Bu iş kâfi mik
tarda jeolog angaje edilmek suretiyle ve on-

BÖLGE 

1 — A 
1 — B 

I I — A 
1 1 — B 

I I I — A 
I I I — B 

IV 
V 

VI 

VI I 

TOPLAM 

GÖRÜNÜR 

Yüksek 

100 
50 

500 
50 

5 
50 

5 
25 

1.000 

50 

1.835 

Düşük 

200 
1.000 

500 
100 

50 
250 

250 

100 
2.000 

1.000 

4.550 

MUHTEMEL 

Yüksek 

100 
500 

2.500 
100 

50 

, 500 

50 
100 

4.000 

100 

8.000 

Düşük 

500 
1.000 

2.500 
500 

200. 
1.000 

1.000 
1.000 
5.000 

250 

12.950 

MÜMKÜN 

Yüksek 

1.000 
1.000 

5.000 
500 

,' 100 
1.000 

100 
500 

5.000 

500 

14.700 

Düşük 

1.000 
1.000 

5.000 
1.000 

500 
2.000 

200 
2.000 
5.000 

500 

18.200 

TOPLAM 

Yüksek 

1.200 
1.550 

8.000 
650 

155 
1.550 

155 
625 

10.000 

650 

24.535 

Düşük 

1.780 
3.000 

8.000 
1.600 

-750 
3.250 

1.450 
3.100 

12.000 

850 

35.700 

ların arazi çalışmalarını takviye edecek pet
rografik laboratuarların ve harita ekiplerinin 
kurulması ile mümkündür. 

b. Elde edilecek bu malumatın ışığı al
tında en modern usullerle sondaj ve maden
cilik aramaları yapılmalıdır. 

c. Devlet ve hususi sektör farkı gözetil-
memelidir. 

d. Bu çalışmaların sonuçları aleni olmalı 
ve neşredilmelidir. 

Yukarda sayılan işlerin sür'atle yapılma
sı için M. T. A. nm malî imkânlarının artırıl
ması, kaliteli, teknik personel angaje edilme
si ve yetiştirilmesi ve bu işin senelere şamil 
bir programa bağlanması lâzımdır. 

Bu işlere yatırılacak para çok büyük ra
kamlara baliğ olabilir. Ancak bu* parayı dâ 
bulunan cevher rezervinin beher tonundan 
alınacak bir Devlet hakkı ile karşılamak 
mümkündür. Bunu her madenci seve seve 
ödiyecektir. 

İŞLETME: 

Memleketimizde KROM madenleri umu
miyetle açık işletme usulleri ile çalıştırılmak
tadır. Bu usul ile bilhassa ince yatakların 
üst kısımları yarmalarla alınmakta ve alt kı
sımları terkedilmektedir. Yeraltı çalışan 
ocaklarda ise en iptidaî yeraltı metodu olan 
açık mağara usulü kullanılmaktadır. Taban 
ve tavan çok sağlam ve yatımlar dik olduğu 
halde rambleli ufkî dilimli usul kullanılan 
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madenler vardır. Bu suretle maliyet fuzuli 
şekilde artmış olmaktadır. Fethiye ve Orha-
neli'de birer madende anbarlı usul kullanıl
maktadır (13). 

Bu izahattan madencilerimizin istihsâl 
metotları bakımından da* yardıma muhtaç 
bulunduklarını anlamak mümkündür. 

Türkiye'de son on yıllık vasatilere göre 
krom madenciliğinde ihracaat tonajı esas 
alınmak şartıyla vasati umumi randıman 
375-400 kg. arasında değişir. Vasati dinamit 
sarfiyatı ton başına 180-200 gr., vasatı maden 
direği sarfiyatı ton basma 15 desimetre küp
tür (13,3). 

Dikkat edilirse randıman düşük, malze
me sarfiyatı yüksektir. Bu sebeble ocakta 
maliyet 50-100 TL arasında değişmektedir. 

Kullanma ve bakım tekniği de kifayetsiz 
olduğundan makine ve teçhizatın ömrü çok 
kısa olmakta ve amortisman şarjları yüksel
mektedir. Bu da maliyeti artıran bir unsur 
olmaktadır. 

İstihsâl esnasında cevherin bir kısmı nor
mal zayiat olarak yerinde kalmakta, bir kıs
mı da tahkimat ve ateşleme sistemlerinin 
yanlışlığı yüzünden heba olabilmektedir. Bu 
yüzden istihsâl tonajı düşmekte ve maliyet 
artmaktadır. İşte bütün bunlar işbaşında bu
lunacak bilgili maden mühendislerinin fera
gatli çalışmaları sayesinde önlenebilecek hu
suslardır. Bunlar önlenince maliyet düşecek, 
memleket ekonomisi daha çok menfaat sağ
layacaktır. 

ZENGİNLEŞTİRME: 

Rezerv bahsinde belirttiğimiz veçhile 
memleketimizde görünür muhtemel ve müm
kün olarak 35 milyon ton düşük dereceli 
KROM cevheri vardır. Bunların konsantre 
edilmesi ve belki de briket haline getirilip 
satılması mümkündür. 

Halen Türkiye'de Şark kromları işletme
sinde bir adet, Eskişehir Kavak İşletmesinde 
bir adet, Fethiye mıntıkasında da iki adet ol
mak üzere 4 adet lavvar faaliyet halindedir. 
Bunlardan başka Eskişehir ve İskenderun'da 
ufak çapta pilot yıkama tesisleri yapılmasına 
tevessül olunmuştur. Halen Fethiye'de bir 
adet ve Orhaneli'de bir adet olmak üzere da
ha iki adet KROM lavuarınm inşa halinde 
olduğunu öğreniyoruz. Bunların hepsi faali
yete geçtiğinde senede 150-200 bin ton kon
santre elde edilecektir. Bu konsantreler için 

şimdiden satış pazarı aramak ve bulmak fai-
deli olur kanaatindeyiz. Bununla beraber 
dünya krom istihsâlindeki artış temposu hı
zını kaybetmez ise ileriki senelerde bu kon
santreleri satabileceğimiz anlaşılıyor. Bu tak
dirde İskenderun'da ve Eskişehir bölgesinde 
birer adet bölge lavvan kurulması ve küçük 
madencilerin düşük dereceli cevherlerini bu
ralarda yıkamak çok faideli bir tedbir ola
bilir. 

Halen memleketimizde istihsâl edilen 
KROM cevherlerinin bazı yerlerde iptidaî su 
oluklarında yıkanması ve bazı yerlerde de el 
ile ayıklanması suretiyle kısmen temizlendi 
ğini biliyoruz. Bu ikinci ameliyeye tavuklama 
denmektedir. Tavuklama işi randımanı düşü
ren ve maliyeti artıran bir ameliyedir. 

METALÜRJİ: 

KROM cevherinin belli başlı 4 türlü kul
lanılış sahası vardır: 

1. Çelik endüstrisinde ferrokrom olarak 

2. Refrakter olarak tuğla imalinde 

3. Kimyevi maddeler ve boyalar imalinde 

4. Krom kaplamalarda 

Dünya istihlâk rakamlarına göre kullanı
lan krom cevherinin % 60-65 i çelik endüstri
sinde, % 20-25'i refrakter sanayiinde, geri ka-
Ianise kimya sanayiinde kullanılmaktadır. 

Memleketimizde bu endüstriler kurulmuş 
olsa ve kendi kromlarımızı oralarda ham 
madde olarak kullanıp mamullerimizi ihraç 
etsek her halde çok daha faideli sonuçlar el
de edilirdi. Ancak halen böyle bir endüstri
miz yoktur ve bu sebeble KROM cevherleri
mizi ham olarak ihraç etmeye mecburuz. 

1961 yılı sonuna doğru faaliyete geçecek 
olan Antalya Ferrokrom fabrikası yılda 20 bin 
ton krom işleyecek ve 8 bin ton ferrokrom 
imâl edecektir. Ancak bu ferrokromun ihra
cı suretiyle elde edilecek kârm, yapılan ya
tırıma nisbetinin düşük olacağı tahmin edi
lebilir. Zira bu tesis daha ziyade Antalya böl
gesinde mevcut fazla enerjiyi istihlâk etme 
gayesini gütmektedir. 

Filyos'taki ateş tuğlası fabrikasının ref
rakter krom tuğlası imâl edecek şekilde tev-
si ve teçhiz edilmesi ve dışarıya refrakter. 
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krom tuğlası ihraç 

etmemiz imkân da

hiline sokulursa fai-

deli bir sonuç elde 

edilmiş olur. 

Hülâsa olarak 

krom cevherlerimizi 

mamul hale getire 

rek ihraç etmemiz, 

uzun ve programlı 

çalışmalara ve bü

yük yatırımlara bağ

lı bir iştir. Ekli gra

fikte kromun meta

lürjide kullanılış nis-

betlerini görüyoruz. 

SATIŞ PROBLEMİ VE EKONOMİK 
ŞARTLAR: 

Satış problemi doğrudan doğruya Avrupa 
ve Amerika'daki müstehlik endüstrinin tale
bine bağlıdır. Bu talep ise doğrudan doğruya 
çelik istihsâline bağlı ve onunla mütenasip
tir. Amerikanın çelik istihsâli yılda 140-150 
milyon ton arasında değişmektedir. Bu mik
tarın 1970 yılında 160 milyon tona ve 1975 yı
lında 180 milyon tona çıkacağı tahmin edil
mektedir. (Paley raporuna göre). Avrupa'da 
batı blokuna dahil memleketlerde ise çelik 
istihsâli 1959 ve 1960 yıllarında aşağıdaki sey
ri takip etmiştir (7). 

Memleketler 1959 1960 

Fransa 
B. Almanya 
ingiltere 
Beneiux 
İtalya 
Diğerleri 

15.000.000 
29.000.000 
20.000.000 
11.600.000 

6.000.000 
10.400.000 

17.000.000 ton 
34.000.000 „ 
24.000.000 „ 
13.000.000 „ 
8.000.000 „ 

11.000.000 „ 

olmak üzere cem'an 3,5 milyon ton KROM 
cevheri istihlâk etmesi gerekir. 

2. Yıllık çelik istihsâlinintakriben % 3 ü 
özel halita çeliklerine tahsis edilir. Yani 250 
milyon tonun % 3 ü 7,5 milyon tonu özel ha
lita çeliğidir. Özel halita çeliklerine vasati 
% 20 nisbetinde KROM metali karıştırılır. 7,5 
milyon tonun % 20 si 1,5 milyon ton KROM 
metali eder. Ortalama olarak 2,5 ton cevher
den 1 ton KROM elde edileceğine göre 3,7 
milyon ton KROM cevherine ihtiyaç var de
mektir. 

Görülüyor ki her iki şekilde de bulduğu
muz ihtiyaç rakamı birbirinin hemen hemen 
aynıdır. 

Türkiye hariç olmak üzere diğer memle
ketlerin azami istihsâl rakamları ise şöyle
dir. 

TOPLAM 92.000.000 107.000.000 TON 

Bu durumda Batı Blokunun yekûn çelik 
istihsâli vasati olarak 250 milyon ton etrafın
da dolaşmaktadır. Böyle bir bünye içinde 
sarfedilecek krom cevherinin miktarını iki 
şekilde tahmin etmek mümkündür. 

1. Beher ton çelik için ortalama 9 kg. 
metalurjik, 3-4 kg. refrakter ve 1.2 kg. kim
yevi vasıflı KROM cevheri kullanılır (10). Bu
na göre bu muazzam endüstri blokunun yıl
da; 

Güney Rodezya 
Tranvaal 
Fi l ipinler 
KOba 
Hindistan 
Pakistan 
İran, Afganistan 
Diğerleri 

10PLAM 

1.000.000 Ton 
1.000.000 „ 

200.000 „ 
50.000 „ 
10.000 „ 
25.000 „ 
50.000 „ 

100.000 „ 

2.435.000 Ten 

Bu durumda 3,5 veya 3,7 milyon ton cev
here ulaşmak için 1.2 milyon ton daha cevhe
re ihtiyaç olacaktır. Şu halde Türkiyemizin 

KEOM METALİNİN AMERİKADA 1958 YİLİNDA METALÜB3İK 
MAKSATLARLA KULLANİLİŞ SEKLİNİ .YERİNİ V£ 

MİKTARINI GÖSTERİR SEMA 
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bu açığı kaaptmak üzere piyasaya yılda as
garî bir milyon ton cevher arzetmesi müm
kündür ve hattâ zaruridir. 

Yukardaki istihlâk rakamı asgarîdir. Zira 
çelik istihsâlinin 300 milyon tona yaklaşmak
ta olduğu bir hakikattir. Böyle olunca krom 
cevheri ihtiyacı 5 milyon tonu aşmakta ve 
Türkiye'nin de piyasaya bir milyon tonun çok 
üstünde cevher arzetmesi imkân dahilinde 
girmektedir. Bu temin edilirse Türkiye ezeli 
iki rakibi olan Güney Rodezya ve Transvaal 
memleketleri seviyesine erişmiş olacaktır. 
Demek oluyorki piyasa etütleri yapılır ve 
müşterilere devamlı, iyi vasıflı, uygun fiatla 
cevher teslimatını garanti edecek şekilde bir 
teşkilât kurulursa Türkiye kromculuğunun 
istikbali parlak olabilir. 

Aşağıdaki tablo'da Amerika'nın 5 yıllık 
krom cevheri istihlâk kategorilerini görüyo
ruz (8). 

Sene 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Metalurjik Refrakter Kimyevi Yekûn 

887.233 
1.082.118 
1 £50.000 

695.000 
711.000 

385.203 
423.736 
388.000 
279.000 
338.000 

141.902 
142.975 
132.000 
117.000 
145.000 

1.414.338 
1.648.820 
1.570.000 
1.001.000 
1.104.000 

1 0 0 0 L O N S T O N 
5000 

r . » s <2 « * ~. *V? . 

Cetvel: VI — Bölgeler İtibariyle Krom İhracatı ( 2 ) 
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Son 25 yıllık krom cevheri fiatları ise cif 
olarak Amerikan limanlarında teslim aşağı
daki seyri takip etmiştir. (8) 

Sene cif fiat S Sene cif fiat $ 

1035 
1936 
1937 

18.50 
21.00 

. 26:50 

1948 
1949 
1950 

39.00 
38.50 
37.00 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947. 

24.00 
28.00 
30.00 
47.00 
39.00 
43.50 
43.50 
43.50 
39.00 
39.00 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

44.50 
49.25 
50.50 
47.25 
47.00 
52.75 
56.50 
50.00 
40.00 
36.00 

Cetvel: VI I ^— Türkiye Krom Cevheri İhracatı nın Alıcı Memleketlere Göre Tasnifi (*) 

Alıcı Memleket 

-Amerika (1) 
(2) 

B. Almanya 

Fransa 

İngiltere 

ispanya 

İtalya 

Avusturya 

İsveç 

Norveç 

Hol anda 

Japonya 

Diğerleri 

Y e k û n 

Umumî yekûn 

1955 

192 346 

173 020 

70 830 

—.— 
24105 

1 016 

20 567 

5 593 

4 965 

—,— 
15139 

13 208 

2000 

-.— 

5 056 

—.— 

•- 35055 

—.— 
375 756 

" 187244 

562 000-

1956 

284 337 

181 389 

59 728 

24 620 

35 353 

—.— 

20 344 

4 714 

7 755 

1 016 

12 494 

21 190 

6 916 

4 032 

2 794 

7 822 

- 8755 

—:— 
455 045 

185 955 

«4! 000 

1957 
I 

225 911 

141 211 

47 035 

33 258 

36 854 

—•— 
25 851 

3 751 

6 488 

—.— 
11 105 

25 945 

4 148 

5 613 

7 996 

8 128 

- ;- ''"."' 

• 5 680 

. —.— 
388 560 

"182 440 

- 571000 

1958 

203 290 

125 512 

46 429 

33 710 

35 154 

3 048 

23 032 

5 129 

528 

— • — 

4 265 

11 176 

.—,— 

10 160 

-.-; 

-.— 

-16 577 

-.-. 
327 987 

173 436 

518 000 

1959 

76 787 

43 434 

36 517 

37 141 

34 461 

16 070 

4 540 

9 008 

2 235 

4 244 

5 436 

7 900 

9 632 

1 800 

3048 

-•-
- 4 032 

8 128 

• 9682 

—•— 
196 115 

" 190 885 

; 387 000 

1960 

65 338 

69 560 

74 862 

7 180 

36 181 

35 777 

20 879 

7 800 

-.-

8 437 

—.— 

13 270 

13 208 

,2 860 

7 214 

11 124 

. . . . 3 000 

7 410 

—.— 

" 1 220 

9 458 

_._ 

253 209 

141791 

395 000 

1961 ( * * ) 

—.— 
51 565 

—•— 
4 960 

• — • — 

32 029 

— • — 

— -

-•— 

. - • — 

— • — 

—.— 
18 288 

—.— 
9 150 

-.— 

— • — 

• - , - ' 

—.— 

• • ' — - — 

:— .— 

.—•— 
284 008 

115 992 

400 000 

'.-{i} Özel sektör.

(2) Devlet sektöfrü 

{ *) Türkiye Krom Müstahsijlerî Komitesinden ve Etib.ank'tan şahsen 
alınan malûmata göre derlenmiştir. 

{ * * ) 1961 rakamları 10 aylık f i l î lere göre tahmin--edilmiştir. 



TÜRKİYE'DE KROM MADENCİLİĞİ 315 

Bu listede en yüksek fiat 1957 de 56.60 
dolar olarak görülmektedir. Türkiye istihsâ
li de 1957 yılında 900.000 tona ulaşarak bir 
rekor tesis etmiştir. Bu suretle istihsâlin fi-
atla ve istihlâkle arttığını gayet bariz bir şe
kilde görmüş oluyoruz. 

Aşağıdaki tablolarda krom bölgelerimi
zin yaptığı ihracaatm 9 yıllık seyrini ve bu 
ihracaatm hangi memleketlere ne miktarda,' 
yapıldığını görüyoruz (Cetvel VI ve VII) 

GELİŞTİRME İMKÂNLARI: 

Buraya kadar izah ettiğimiz durum, 
memleketimizin krom cevheri bakımından 
zengin olduğunu ve dünya pazarlarının da 
bunu satın almaya muhtaç bulunduğunu gös
termiş olsa gerektir. O halde ihracaatımızı 
arttırmak hususunda neden arzulanan hızı 
kazanamıyoruz. 

Bizim kanaatımızca aşağıda sıralanan 
tedbirler alındığı takdirde gayemize erişebi
liriz. Bu tedbirleri kısa ve uzun vadeli olmak 
üzere iki grubta mütalâa etmek yerinde olur. 

a. Kısa İVadeli Tedbirler: 

1. Ucuz satılan cevherler için kademeli 
bir nakliye ve liman tarifesi tatbik edilebi
lir. 

2. İstihsâl edilip stoklara konacak cev
herlere karşılık madenciye kredi verilebilir. 

3. Madenci temin ettiği dövizin bir kıs
mını kendi ekipmanı için kullanabilir. 

4. Yatırımlara ayrılan kâr dilimleri ver
giden muaf olabilir ve ayrıca madenler için 
bir tükenme payı karşılığı ayrılması ve ver
gi matrahının bu nisbette indirilmesi sağla
nabilir. 

5. Madenciye teknik asistans ve malî 
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yardım yapabilecek iki ayrı teşkilât kurula
bilir. 

b. Uzun Vadeli Tedbirler: 

1. Bir maden ihraç ofisi kurularak bütün 
maden ihracaatmın tek elden idare edilmesi 
sağlanabilir. Bu ofis; 

a. Bütün madencilerin istihsâl edeceği 
cevheri ocakta veya limanlarda satmalabilir. 
Bu suretle madenci satışla uğraşmaz. 

b. Bölge lavvarları kurarak düşük dere
celi cevherleri kıymetlendirebiİir. 

c. Amerika ve Avrupa'da stoklar tesis 
ederek devamlı ve standart cevher verilebi
leceğini müşteriye ispat edebilir. 

d. Beynelmilel rekabet piyasasında söz 
sahibi olabilir. 

2. Maden kanunu yeniden yapılmalı ve 

Maden Dairesi reorganize edilmeli, madenci 
teşvik görmelidir. 

3. M. T. A. Enstitüsü teşkilât ve kadro 
itibariyle genişletilmeli, memleketin jeolojik 
etüdü detaylı olarak tamamlanmalı ve buna 
paralel olarak da prospeksiyon ve eksploras-
yon çalışmaları yürütülmelidir. 

4. Teknik eleman yetiştirilmeli ve bunla
rın işbaşında çalışmaları, sağlanmalıdır. 

Netice olarak elimizde mevcut bir serveti 
kıymetlendirmek imkânları vardır. Bu günkü 
durumun teşrihi yapılmış dertler ortaya ko
nulmuştur. Tedavi çareleri de sıralanmıştır. 

Bunları yaptığımız takdirde istihsâl ve 
ihracaatımızm bir milyon tonu aşacağına ve 
yalnız krom cevherinden memlekete sene de 
25 milyon dolar gireceğine inanmak fazla 
iyimserlik değildir. 
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